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Centrum
aktivního
stáří
Online přednášky a akce
v dubnu 2021
KURZ ROBOTIKY
Čt 1., 15. a 29. dubna 14:00 – 15:30
S ČVUT a MU Brno spolupracujeme na projektu
HUMR – Využití humanoidního robota
pro aktivní stárnutí seniorů/ek, který je
podporován TAČR. A proto vás zveme
na další setkání. Věnujeme se komunikaci
s humanoidním robotem a dalším zajímavým
tématům spojeným s moderními technologiemi.
Naučíme vás, jak psát a testovat dialogy,
kterými robot komunikuje, jak psát a testovat
kvízy pro robota a setkáte se se zajímavými
osobnostmi.

ONLINE KAFÍČKO
Út 6., 13., 20. a 27. dubna 15:15 – 16:15
Nebuďte sami doma! Propojte se s námi
virtuálně pomocí aplikace ZOOM a můžete
si s námi popovídat u šálku kávy nebo čaje,
který si uvaříte. Hlásit se můžete na e-mail
aktivizace@zivot90.cz.

CYKLUS POVÍDÁNÍ O JÍDLE

Čt 8. dubna 11:00 – 12:30

Pokračování cyklu přednášek PhDr. Evy
Ferrarové, která učí na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy antropologii jídla. Tentokrát
na téma: Proč nám chutná to, co nám chutná
(vývoj chuti). Chuť je z velké části naučená
a ne vrozená. Probereme, jak nám chutnalo
v minulosti a jak se chuť vyvíjela v čase a proč
nám chutná to, co nám chutná.
Všechny přednášky a kurzy, kromě toho
jazykového, jsou zdarma a budou probíhat
on-line přes aplikaci ZOOM.
Přihlašujte se prosím na jednotlivé akce
na e-mailové adrese aktivizace@zivot90.cz
nebo telefonicky na číslech 222 333 574/536

Čt 8. dubna 14:00 - 15:30

Druhý díl přednášky z cyklu Povídání o Praze.
Tématem bude cesta vody od kohoutku
po čistírny odpadních vod. Přednáší paní Alena
Štěpánová.

PŘEŽIJÍ? Cestování za
přírodními národy třech
kontinentů
Út 13. dubna 10:00 – 11:30
Co znamenají hluboké jizvy na tělech
hamarských žen? Proč nosí mursijské ženy
ve spodním rtu talířek? Toto a mnoho dalšího
se dozvíte na přednášce o přírodních národech
na třech kontinentech. Nechte se inspirovat
zanikajícím životem etnik, která čelí sílícímu
tlaku „moderní“ civilizace. Přednáší pan David
Švejnoha z webu www.planetalidi.cz.

CYKLUS POVÍDÁNÍ O JÍDLE
Čt 22. dubna 11:00 – 12:30
Pokračování cyklu přednášek PhDr. Evy
Ferrarové o antropologii jídla, tentokrát na téma:
Jak jídlo cestovalo po světě. Přednáška se
zaměřuje na cesty jídla, tedy jak jídlo cestovalo
prostorem a časem a jak nové potraviny měnily
stravovací návyky celých národů. Jídlo je
v neustálém pohybu po světě i dnes a jeho
cesty ovlivňují naši stravu a naši kulturu.

VÍM, NA CO MÁM PRÁVO –
ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
Pá 23. dubna 10:00 – 11:30

Jak postupovat při zrušení zájezdu z důvodu
pandemie. Volba voucher – vrácení peněz, když
cestovka nereaguje a peníze nevrací, soudní
vymáhání, vzor platebního rozkazu, diskuse
o konkrétních případech. Přednáší: Jan Ilek
– LOVI, z. s. a Street Law PF UK

ONLINE JAZYKOVÉ KURZY
Nabízíme volná místa. Více informací naleznete
na zivot90.cz/onlinekurzy nebo volejte
na 222 333 536.

